
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola - etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pysznica.bip.gmina.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola - etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38c7d813-9f94-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137186/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 12:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola – etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080208/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.III.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola -
etap II”
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- Dostawa i montaż stropu podwieszanego
- Docieplenie dachu wraz z montażem dodatkowych elementów więźby
- Posadzki
- Tynki wewnętrzne
- Okładziny ścienne
- Malowanie
- Parapety zewnętrzne
- Parapety wewnętrzne
- Stolarka drzwiowa
- Docieplenie budynku
- Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
- Podjazd
- Schody
- Rusztowania
- Przyłącze wodociągowe
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja grzewcza i wentylacja
- Linia kablowa WLZ oraz instalacje zewnętrzne
- Układ rozdziału energii, uziemienia
- Gniazda wtyczkowe, zasilanie podgrzewaczy wody, grzejników oraz kuchenki
- Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych
- Instalacja oświetlenia
- Instalacja przyzywowa
- Instalacja odgromowa
- Obsługa geodezyjna
- Nawierzchnie z kostki betonowej – chodniki
- Parking z kostki betonowej
W ramach I etapu wykonano w 2021 r. następujący zakres robót:
- Roboty ziemne
- Ławy żelbetowe
- Stopy fundamentowe
- Słupy żelbetowe
- Belki żelbetowe
- Ściany fundamentowe
- Izolacja ścian fundamentowych
- Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne
- Kominy
- Wieńce żelbetowe i nadproża
- Konstrukcja drewniana dachu i portyku
- Pokrycie dachu bez izolacji cieplnej i sufitów podwieszanych
- Wykonanie „ślepej” posadzki: podsypka piaskowa i chudy beton
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
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- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części podposadzkowej: od studzienki (bez montażu studzienki) do wyprowadzenia
pionów ponad posadzkę.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego z zakresie od zasuwy (bez montażu zasuwy) do wyprowadzenia ponad posadzkę
wewnątrz budynku.
Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Chłopska Wola, działka nr ewid.: 131.. Lokalizację można również ustalić
korzystając z systemu informacji publicznej gminy Pysznica: http://pysznica.e-mapa.net.
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 359996,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 481273,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 359996,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REM- BUD Tadeusz Piela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691727273

7.3.3) Ulica: Łętownia 204

7.3.4) Miejscowość: Łętownia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-312

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 359996,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
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